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Denumire webinar:

România - un secol

Descriere: Să ne amintim ce s-a înâmplat în urmă cu 100 de ani și cum înaintașii noștiri au făurit România de azi. Cele
mai importante momente și oamenii care au luptat pentru Marea Unire.
Spațiu de lucru: https://agora.reteauaedu.ro/open/NMkPAO4Lg0gkwur.html

Titlul lucrării: La trecutu-ti mare, mare viitor
Autor(i): Braila Felicia, Arnaut Gabriela, Rotari Valeria, Covaci Claudia
Clasa: X-a , profil umanist
Coordonator(i): Panioglo Aculina
Școala:Liceut Teoretic “M. Sadoveanu”
Județ, localitate: Republica Moldova, Cahul, s. Giurgiulesti

Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie,
Ţara mea de glorii, ţara mea de dor?
Braţele nervoase, arma de tărie,
La trecutu-ţi mare, mare viitor!

Cel mai mare eveniment al romanilor de pretutindeni a avut loc.
Alba Iulia ne-a unit din nou !
Am trait un moment unic , un sentiment de mandrie nationala!
Sunt mandru ca sunt roman!
Gandesc, simt si iubesc romaneste!

Primul an centenar, in valtoarea relatiilor internationale tensionate,
Ferdinand I a pus bazele unei Tari Unite, independente,
moderne si a reinteregit neamul romanesc
din Ardeal, Banat, Bucovina si Basarabia.

Prin jertfa s-a nascut Unirea!
Inaintasii neamului romanesc din proviinciile aflate
sub ocupatie au luptat pentru a se uni cu Tara!

În contextul prăbușirii Imperiului Rus, anarhia și violența trupelor rusești a
determinat Sfatul Țării să cheme, în 13 ianuarie 1918 armata română în
Basarabia, pentru a pune capăt jafului. Romania ca o mama iubitoare a venit si
si-a strans copilul la piept.

La 21 noiembrie 1917 se deschide Sfatul Țării, organ care avea să vorbească în
numele Basarabiei și să decidă soarta ei. Președinte al acestui parlament a fost
ales în mod unanuim Ion Inculeț. El întrunea toate calitățile pentru a ocupa
această mare demnitate: era calm, abil, împăciuitor, și mai cu seamă extrem de
răbdător. (...) Inculeț în toate împrejurările a dovedit un calm desăvârșit și
sânge rece. Nici o hotărâre pripită, nici un pas nechibzuit. Se apropia ziua cea
mare - ziua Unirii - însă Inculeț se gândea la soarta țăranului. Adeseori
spunea: „Dacă Dumnezeu ne va ajuta ca odată cu Unirea să rezolvăm și
radical și reforma agrară, adică să dăm pământ țăranilor, voi fi cel mai fericit
om”

Este cel mai bun exemplu pentru reorientarea elitei politice
basarabene filoruse în condiţiile evoluţiei revoluţiei din Rusia.
A studiat şi a muncit la St. Petersburg, unde a fost puternic
influenţat de mişcarea revoluţionară în spiritul Marii Rusii
democrate. Trimis în Basarabia să promoveze obiectivele
revoluţiei democrate ruseşti, a găsit aici un curent naţional
suficient de puternic încât să fie nevoit să se adapteze.
Congresul militarilor din octombrie l-a propulsat în Sfatul Ţării,
al cărui preşedinte a fost ales datorită atitudinii sale moderate în
chestiunea naţională. Fiind considerat filorus, a reuşit să
tempereze manifestările minorităţilor.

CONSTANTIN STERE

Începutul revoluţionar din
perioada liceului sub
influenţa narodnicilor îl

STEFAN CIOBANU

În timpul studenţiei la Kiev a fondat societatea culturală Deşteptarea. Abia în 1917 poate să revină în
Basarabia, unde se ocupă de dezvoltarea învăţământului în limba română. La Congresul învăţătorilor din
mai 1917 a cerut naţionalizarea învăţământului, adoptarea grafiei latine pentru limba română, a organizat
cursuri de istorie şi de limbă română pentru învăţătorii basarabeni.
A fost membru al Sfatului Ţării, director general (echivalentul ministrului) al învăţământului în cele două
guverne ale Republicii Democratice Moldoveneşti. Pentru propaganda naţională prin cultură a editat
Biblioteca copiilor şi a tinerimii.
După Unire a urmat o carieră ştiinţifică şi didactică universitară la Chişinău şi Bucureşti. Încă din 1918 a
fost ales membru al Academiei Române, al cărei vicepreşedinte a fost între 1941-1948. A publicat peste 40
de studii şi cărţi despre istoria Basarabiei.

Gheorghe Mare

Fiu de ţăran, s-a născut la 15 septembrie 1881 in localitatea Slobozia Mare, judetul Ismail.(astazi judetul
Cahul, Republica Moldova) După absolvirea Şcolii Populare din sat, urmează Şcoala Profesională dn
Reni, absolvind-o cu menţiune la vîrsta de 15 ani.Urmează apoi Şcoala Comercială din Izmail iar mai
tîrziu, la virsta de 18 ani, intră la Şcoala printre primii elevi, în specialitatea de agronom-viticultor.
Activitatea şi-a desfaşurat-o la Şcoala Superioară de Viticultură din Purcari, judeţul Cetatea Albă, pină la
inceperea războiului din 1914-1917, unde este încadrat ca locotentent în armata ţaristă din 1915 pînă în
1917 fiind ofiţer de legătură între armata rusă şi romană în zona Mărăşeşti, cu sediul la Barlad

În 1917, odată cu Revoluţia din Octombrie, Gheorghe Mare a fost ales deputat în Sfatul Ţării de către
locuitorii din judeţul Cetatea Albă. Alături de Pan Halipa, Anton Crihan, Gheorghe Pintea, Gheorghe Mare
duce o activitate rodnică pentru unirea Basarabiei cu Ţara-mamă, Romania. După Unire, se întoarcela
Cetatea Albă ca preşedinte al Zemstvei Cetatea Albă, activind aici pînă la reorganizarea administrativă a
Basarabiei.
De la Unire şi pînă in 1940 a fost ales deputat în Parlamentul Romaniei,în trei legislaturi.
Veste ultimatului sovietic din 26 iunie 1940 a căzut ca o bomă în liniştitul sat Slobozia Mare. Autorităţile
satului, învăţătorii,gospodarii şi preoţii cuprinşi de panică au venit la Gheorghe Mare cerîndu-i sfatul
despre ceea ce aveau de facut. O parte din administraţia satului şi din Gospodari au trecut prutul în
Romania.

Membrii sfatului Tarii, printre care si Gh. Mare

Gheorghe Mare a plecat la Bucureşti unde a fost convocat Parlamentul Romaniei în şedinţă extraordinară.
La 28 iunie 1940, Armata Roşie a atins Prutul şi satul nostru. Soţia şi copii lui Gheorghe Mare au fost
cuprinşi de spaimă mai ales dupa ce soldatii sovietici au venit acasa şi au cerut un porc, vin, păsări ca să
,,facă chef”
În noaptea de 7 iulie 1940, Gheorghe Mare trece Prutul clandestin întorcîndu-se acasă. După vreo 2-3 zile,
a venit intr-o seară,căpitanul Tvardovski ( grănicer) şi a rămas la cină. Acesta l-a sfătuit să plece în
Romania, căci, în caz contrar, avea să ajungă în Siberia. Căpitanul Tvardovski le-a salvat viaţa. A simulat o
evadare de sub escortă. El ştia ce-i aşteaptă deoarece părinţii acestuia muriseră în Siberia după naşterea
sa şi a crescut prin orfelinate.
După eliberarea Basarabiei, in iunie 1941: s-au întors acasă în Slobozia Mare. În august 1944 a urmat
exodul populaţiei din faţa puhoiului roşu ce se revărsa peste Basarabia şi Romania.

Chiril Sberea,
un deputat în Sfatul Tãrii
(1893 - 1973)
Un martor si participant activ la acest eveniment,
este basarabeanul CHIRIL SBEREA.
Chiril Sberea se trage dintr-o veche familie de rãzesi din sudul
Basarabiei. Tatãl lui, Stelian Ioan Sberea, nãscut la 1860,
a fost preot în satul Colibasi, jud. Cahul.

La 14 ianuarie 1893,se naste singurul fiu cu numele de Chiril Sberea. Studiile primare le face la şcoala
parohială din sat, apoi urmează gimnaziul „Împăratul Alexandru III” din Bolgrad, pe care îl absolveşte în
1913. Notele cele mai mari le primeşte la limba latină, religie şi istorie
La 5 martie 1917, la Chişinău soseşte o telegramă oficială de la Petrograd, prin care se anunţă că ţarul a
fost detronat şi Basarabia de acum înainte se poate bucura de libertate.
La 22 martie 1917, la Chişinău se constituie Sovietul soldaţilor şi ofiţerilor. Cum efectivele cele mai
numeroase de trupe care conţineau elemente moldoveneşti erau dislocate la Odesa, la 24 martie 1917,
Statul-major al districtului militar Odesa adresează ordin (nr. 2684) prin care sublocotenentul Chiril Sberea
este delegat în Regimentul 48 Infanterie Odesa, fiind obligat a se deplasa imediat în această unitate.

Hotărârile Sfatului ofiţerilor şi soldaţilor moldoveni din Odesa din 25 iunie 1917 prevedeau printre altele şi
alegerea unui delegat de fiecare 200 ostaşi care să constituie Sovietul deputaţilor ofiţeri şi soldaţi
moldoveni. Ca urmare a acestei hotărâri (prin dovada nr. 310 din 26 iunie 1917), sublocotenentul Chiril
Sberea din Regimentul 48 Infanterie este delegat în Sovietul Moldovenesc al soldaţilor şi ofiţerilor al
districtului militar Odesa. Acelaşi Comitet Executiv, la 27 iunie 1917, confirmă, prin documentul nr. 322,
alegerea sublocotenentului Chiril Sberea ca membru în Comisia de separare şi formare după criteriul
naţional a companiilor şi bateriilor din garnizoana oraşului Odesa.

În şedinţa din 22 octombrie 1917, Congresul a votat rezoluţia despre autonomia Basarabiei, precum şi
alegerea unui birou pentru organizarea Sfatului Ţării. Preşedintele al acestui birou a fost ales
sublocotenentul Vasile Ţanţu, iar printre membrii lui îl găsim şi pe Chiril Sberea (21), alături de Ion
Buzdugan, Gherman Pântea ş.a. Congresul ostaşilor moldoveni a ales primii 44 de deputaţi în Sfatul Ţării:
32 de deputaţi din partea judeţelor şi 12 din partea unităţilor militare moldoveneşti. Din partea judeţului
Ismail mandat au primit subofiţerul Chiril Sberea, Vitalie Zubac şi Nicolae Ciornei.

Unirea Bucovinei cu România reprezintă o serie de evenimente politice care au culminat
cu votarea în unanimitate de către Congresul General al Bucovinei (1), pe data de 15/28
noiembrie 1918, a unirii fostului Ducat al Bucovinei cu Regatul României.

Ce vroiau romanii din Bucovina?

Ce vrem?” este titlul articolului
din ziarul „Glasul Bucovinei”,
publicat în 22 octombrie 1918, în
care, o seamă ce intelectuali ai

Omelian Popowicz

Pe 12/25 octombrie 1918, la Cernăuți a fost înființat Comitetul Regional Ucrainean, avându-l președinte pe
Omelian Popowicz, cu scopul de a reprezenta Bucovina în Rada Națională Ucraineană. Pe 19 octombrie/1
noiembrie 1918, la Liov (Galiția), Rada Națională Ucraineană a proclamat Republica Populară a Ucrainei
Occidentale. Noul stat revendica și partea de nord-vest a Bucovinei, cu orașele Cernăuți, Storojineț și Siret.
Omelian Popowicz, uneori Omelian Popovici (n. 18 august 1856, Vatra Dornei, Bucovina – d. 9 iulie 1930,
Zaleszczyki, Polonia) a fost un pedagog, jurnalist și activist politic rutean din Bucovina, reprezentant al
rutenilor bucovineni în Dieta Bucovinei (1911-1918) El a fost președinte al administrației ucrainene instituite
unilateral în Bucovina în noiembrie 1918

VASILE GOLDIS

La 1 decembrie 1918 Vasile Goldiș a rostit la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia un discurs în care
a relevat inevitabilitatea dezmem brării monarhiei austro-ungare și necesitatea unirii Transilvaniei cu
România. Începând cu 2 decembrie 1918 a fost ministru al Instrucțiunii Publice în Consiliul Dirigent de
la Sibiu, funcție pe care a exercitat-o până pe 17 decembrie 1918, când a fost numit ministru fără
portofoliu în guvernul central de la București. Mandatul său de ministru al Instrucțiunii Publice în Consiliul
Dirigent a fost preluat de Valeriu Braniște.[4]
În 1919 a fost numit membru de onoare al Academiei de Stiinte
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